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Az Allianz Alapkezelő Zrt. hirdetménye a Magyar Posta Rövid Kötvény 
Befektetési Alap és az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap Egyesüléséről 

 
 
 
 
Az Allianz Alapkezelő Zrt. – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 139. § (1) 
bekezdésének a.) és j.) pontjában foglaltak szerint – tájékoztatja a Tisztelt 
Befektetőket, hogy a Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap (Beolvadó Alap) 
egyesül az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alappal (Átvevő Alap) 2020.02.28-i 
hatállyal, mely egyesülést a Magyar Nemzeti Bank 2020. január 20. napján keltezett 
H-KE-III-21/2020. számú határozatával engedélyezett. 
Az Allianz Alapkezelő Zrt. a Kbftv. 139.§ (1) bekezdésének j.) pontja alapján a Magyar 
Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap tekintetében forgalmazási szünnapot tart 
2020.02.27-én és 2020.02.28-án (csütörtök, péntek). 
 
 
Az Egyesülés rövid összefoglalása: 
 
Az Alapok Egyesülésének tervezett időpontja: 2020. február 28.  
A Beolvadó Alap befektetési jegyeire utoljára 2020. február 26. 16:00-ig adható vételi 
és visszaváltási megbízás. 
A Beolvadó Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a 2020. február 27. - 
2020. február 28. közötti időszakban felfüggesztésre kerül.  
Az Átvevő Alap forgalmazása folyamatos marad.  
A Kbftv. 95. § (1) bekezdése alapján mind a Beolvadó Alap, mind az Átvevő Alap 
befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket megilleti a térítésmentes visszaváltás 
joga (amennyiben nem, vagy csak részben kívánnak az Alap befektetéseiből 
részesülni). A Befektetőket a törvény által biztosított térítésmentes visszaváltás iránti 
megbízás adásának joga az Alapok Egyesülése tényének közzétételétől – amelynek 
legkésőbbi dátuma 2020. január 22. – 2020. február 21. 15:00-ig illeti meg.  
A Beolvadó Alap befektetési jegyeinek fenti, térítésmentes visszaváltást biztosító 
határidején túli vételére és visszaváltására is van lehetőség, szintén térítésmentesen, 
2020. február 26. 16:00-ig.  
Az Átvevő Alap befektetési jegyeinek fenti, térítésmentes visszaváltást biztosító 
határidején túli vételére és visszaváltására is van lehetőség, térítésmentesen egészen 
2020. február 26. 16:00-ig. 
A Beolvadó Alap Befektetői az Átvevő Alap befektetési jegyeire 2020. március 02-án 
adhatnak először megbízást. 
 
Az Egyesülésről szóló részletes tájékoztató megtalálható az alábbi linkeken az „Egyéb 
jelentések” cím alatt: 
https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/magyar-posta-kotveny-alap-jelentesek.html/ 
https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/rovid-kotveny-alap-jelentesek.html/ 
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Az Alapok Tájékoztatói, Kezelési szabályzatai, Kiemelt Befektetői Információi 
elérhetőek a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a 
www.allianzalapkezelo.hu oldalon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános 
közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon. 
 
 
 
Budapest, 2020. január 21.  
 
 
Allianz Alapkezelő Zrt.  


